Fonden ConCura
Fonden ConCura er en nonprofit fond, der tilbyder specialiserede,
socialpædagogiske ydelser målrettet børn, unge og deres familier på baggrund af
henvisninger fra kommuner eller statsforvaltninger over hele landet.
ConCura betyder "med hjertet" og er afledt af det latinske ord ”Cura”, der betyder
at ”pleje, støtte, helbrede”. Vi har hjertet med i alt, hvad vi gør, og arbejder dagligt
for at leve op til vores navn.
Vores tilbud ligger i både Holbæk, Tveje Merløse, Kvanløse, Næstved og Tølløse.
Fonden ConCura tilbyder hele paletten indenfor det socialpædagogiske felt
målrettet børn og unge i alderen 0-23 år. Hovedparten af vores afdelinger er
certificerede efter Foreningen Akkreditering Danmarks standarder og konverteres i
2020 ind i ISO 9001. Vi løser opgaver på kontrakt- eller timebasis både i og uden for
almindelig arbejdstid. Priserne for ydelserne er individuelle og fastsat på baggrund
af en indgået kontrakt, så det er synligt, hvad der betales for. Vi har veluddannede
medarbejdere med bred viden indenfor børne- og ungeområdet, som løbende
modtager efteruddannelse og kurser. Vi søger altid at benytte os af nye,
veldokumenterede programmer såsom Cool Kids, TEACCH og ART.
Vores afdelinger omfatter:
Familieafdelingen – Vores specialkonsulenter udfører forskellige opgaver indenfor
støttet og overvåget samvær, familiebehandling og andre konsulentopgaver.
I 2020 udvidede vi med Familieinstitutionen Kildehøjen i Næstved.
Botræningen – Botræningen i Holbæk centrum er henvendt til unge mellem 16 og
23 år, som af forskellige årsager ikke kan bo hos deres forældre eller klare sig selv i
egen bolig. De unge har typisk en belastet baggrund samt forskellige
problematikker, f.eks. sociale, følelsesmæssige eller adfærdsmæssige
vanskeligheder, der gør, at de har brug for støtte og træning i at bo selv.
Aflastningen – Vores nye aflastningsafdeling i Kvanløse har plads til 32 børn fordelt
på 4 nyrenoverede huse i et område fuld af aktivitetsmuligheder. Målgruppen er
primært børn og unge fra 6 til 18 år, dog med mulighed for undtagelser. Flere

brugere har diagnoser som ADHD og autisme, men det er ikke alle, der har en
diagnose – behovet for aflastning kan i lige så høj grad bunde i en belastet
familiebaggrund eller sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder.
Opholdsstedet – Opholdsstedet i Tveje Merløse er et døgntilbud for børn og unge
med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller psykiatriske lidelser, der har
behov for behandling eller anden udviklingsmæssig støtte, og som i den
sammenhæng har behov for ophold udenfor hjemmet. Vores tilbud omfatter
målgruppen 8-18 år.
Skolen – Skolen i Tølløse er målrettet børn med sociale og psykiske vanskeligheder,
eksempelvis ADHD, OCD eller andre træk i autismespektret, der gør det svært at
rumme børnene indenfor folkeskolens rammer. Skolen giver børnene mulighed for
at følge behovstilrettelagt skoleundervisning og tage folkeskolens afgangseksamen
i det omfang, de magter.
STU – STU er et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge mellem 16 og 25 år,
som ikke er egnede til at tage en ordinær ungdomsuddannelse. De unge er typisk
enten udviklingshæmmede eller har diagnoser som ADHD, autisme eller andre
psykiske lidelser, der gør, at de har behov for et særligt behovstilrettelagt forløb.
På vores STU i Kvanløse tilbyder vi uddannelserne "Byg, bolig og anlæg", "Motor og
mekanik", "Maritim linje", "Mad og ernæring" og "Jordbrug og gartneri".
Transport og Service – Fonden ConCuras afdeling for Transport og Service dækker
over vores transportteam, rengøringsteam og vores håndværkerteam.
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